KRÓTKA INFORMACJA O FIRMIE

Firma KIC-PAK to ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji folii jedno,dwu i
trzywarstwowych. Przy produkcji naszych wysokiej jakości produktów wykorzystujemy
metodę wytłaczania i rozdmuchu folii, stosując jednocześnie dodatki poprawiające jej
właściwości, w tym stabilizator powodujący większą odporność na działanie promieni UV.
Oferujemy Państwu wyroby opakowaniowe wykonane z folii miękkich jak arkusze,
kaptury,worki, na których , zgodnie z życzeniem Klienta wykonujemy nadruki fleksograficzne.
Stosowane przez nas farby fleksograficzne, odporne na działanie światła, zapewniają
trwałość wykonywanych nadruków.
Kicpak Eco

Produkcja w KIC-PAK całkowicie pozbawiona jest emisji szkodliwych związków do atmosfery
oraz odpadów poprodukcyjnych zanieczyszczających środowisko.
W trosce o otaczające nas środowisko firma KIC-PAK wprowadziła do swojej oferty nowy
produkt Kicpak Eco , którego główną zaletą jest wysoka wytrzymałość i odporność na
uszkodzenia przy znacznym ( nawet do 50% )zmniejszeniu jej grubości, a co za tym idzie zmniejszeniu objętości wykorzystywanego do pakowania materiału

Oferta
Nasza oferta skierowana jest do klientów branż między innymi takich jak branża spożywcza,
budownictwo, rolnictwo, żeglarstwo, rtv, agd, meblarstwo, paliw ekologicznych, branża
celulozowa, motoryzacyjna, stolarki okiennej, tworzyw sztucznych, dziewiarska, lotnicza,
energetyczna, sanitarna.
Nasze produkty posiadają badania Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do
bezpośredniego kontaktu z żywnością


Folie opakowaniowe, w tym termokurczliwe
 kaptury, worki
 przekładki
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taśmy, rękawy, półrękawy
Folie budowlane
 izolacyjne
 płachty malarskie










Folie rolnicze
perforowana do upraw przyśpieszonych (truskawki, maliny)
worki na sianokiszonkę
folie do ściółkowania
folie do podwieszania w szklarniach typu ANTIFOG

Nadruki fleksograficzne






nadruk jednostronny
nadruk dwustronny
nadruk dwustronny

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Z.P.H. KIC-PAK Z.I.L. Kicińscy Sp.J.,
___________________________________________________________________________________________________
ul. Urodzajna 5
09-409 Płock
tel. (024) 264-17-62
fax. (024) 264-17-54
e-mail: biuro@kicpak.pl
www.kicpak.pl
NIP 774-10-05-589

CEL WYJAZDU DO CHIN
Naszym celem jest import maszyn/ maszyny która ukonkurencyjni nasze działania na rynku
Unii Europejskiej (jesteśmy producentem folii LDPE i szukamy nowych rozwiązań
technicznych nowych maszyn do produkcji), oraz znalezienie partnera chińskiego
zainteresowanego w kooperacji sprzedaży maszyn do przemysłu tworzyw sztucznych na
rynki Unijne i wschodnie (Ukraina Białoruś Mołdawia)

KONTAKT













Zakład Produkcyjno – Handlowy KIC-PAK Zdzisław Kiciński
Irena Kicińska i Lidia Kicińska Spółka Jawna
09-409 PŁOCK
ul. Urodzajna 5
Regon 008158976 NIP 774-10-05-589
Siedziba Główna – Biuro i Zakład Produkcyjny Urodzajna
Urodzajna 5
09-409 Płock
tel: 00 48 24 2641762
fax: 00 48 24 2641754
Zakład Produkcyjny Targowa
Targowa 32
09-407 Płock
tel: 00 48 367 10 69
Dyrektor Generalny
Zdzisław Kiciński
Szef Produkcji
Paweł Zgorzelski
mobile 0048 601 315 079
Dyrektor Handlowy
Roman Szypulski
biuro@kicpak.pl
mobile 0048 695 602 141
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